Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 52/9/2019
ze dne 10. 5. 2019

k žádosti o poskytnutí finančního daru žadatele:
Spolek Sport4active
Rada obce Zdiby

I.

II.

Bere na vědomí
informaci o přijetí žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč ze dne
24. 4. 2019, podané žadatelem: Spolek Sport4active, právní forma: spolek, IČO:
03736237, se sídlem Jakubská 676/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen
„Žadatel“), která je přílohou tohoto usnesení;

Schvaluje

účel poskytnutí finančního daru dle bodu I. odst. 1. tohoto usnesení, a to s jeho
určením dle předložené žádosti, tedy pro organizaci závodu Kros Zdiby – Klecany
2019;

III. Rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč Žadateli dle bodu I. tohoto usnesení
pro účel dle bodu II. tohoto usnesení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková
Provede:

JUDr. Eva Slavíková

Projednáno s: Přílohy:
Žádost o poskytnutí finančního daru Žadatele ze dne 24.4.2019, včetně příloh

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 52/9/2019
Základní údaje o žadateli a žádosti:
Žadatel:
Se sídlem:
IČO:
Název projektu:

Spolek Sport4active
Jakubská 676/3, Staré Město, 110 00 Praha 1
03736237
Kros Zdiby Klecany 2019

Žádaná výše finančního daru: 20.000,-Kč
Statutární zástupce:
Milan Baier, předseda
Osoba odpovědná
za realizaci projektu:
Milan Baier, předseda
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

ano – paragraf 3429, položka 5222

Žadatel předložil dne 24.4.2019 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j. 1162/2019.
Žadatel nemá u obce evidovány žádné splatné závazky. V roce 2018 obec poskytla Žadateli
finanční dar ve výši 20.000,-Kč organizaci akce Kros Zdiby Klecany 2018.
Žadatel organizuje akci již od r. 2016. Akce je oblíbená, očekává se účast cca 200 závodníků, z toho
polovina dětí, počítá se s účastí obyvatel Zdib, Klecan, Líbeznic, Husince, Řeže, Roztok apod.
Závěrem této důvodové zprávy je konstatováno, že byly dodrženy požadavky stanovené Pravidly
na poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce, přijatými usnesením Rady obce Zdiby
č. 17/3/2019 ze dne 18. 1. 2019 (dále jen „Pravidla“).
Žádost bude posuzována pouze Radou obce Zdiby a nebude dále předložena k rozhodnutí
zastupitelstvu obce, neboť podle článku 2, odst. 8 Pravidel platí, že o poskytnutí finančních darů
rozhoduje Rada obce Zdiby, jedná-li se o finanční dar, jehož výše nepřesáhne u daného žadatele
částku ve výši 20.000,- Kč za daný kalendářní rok. Současně takový postup vyplývá, vzhledem
k výši požadovaných finančních darů, také z ustanovení § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
z/řízení), ve znění pozdějších předpisů, kde uvedená výše finančního daru nespadá mezi
pravomoci vyhrazené zastupitelstvu obce.
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